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Gentileza Gera Gentileza – Diversidade e Cultura 

Objetivos da Semana: * Possibilitar às crianças oportunidades de aprendizado do respeito a si mesmo e ao 

outro; 

* Trabalhar a autoestima nos alunos para que estes possam relacionar-se com o outro; 

* Estimular o respeito às regras sociais e de convivência com o outro 

Link do vídeo: https://youtu.be/Npq9e2ienGc 

Data da atividade: 29/11/2021 – História. Meu  crespo é de Rainha.  

Desenvolvimento: após assistir a história faça um penteado bem bonito e mande foto no grupo. 

Objetivo do dia: incentivar o autoestima da criança valorizando sua beleza. 
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Objetivos da Semana: Possibilitar às crianças oportunidades de aprendizado do respeito a si mesmo e ao 

outro; 

* Trabalhar a autoestima nos alunos para que estes possam relacionar-se com o outro; 

* Estimular o respeito às regras sociais e de convivência com o outro. 

Data da atividade: 30/11/21 – Viva a diferença!! Música 

Desenvolvimento: As atividades cultuais são partes fundamentais na educação e 

desenvolvimento infantil.  Utilize latas vazias, panelas, colheres, chocalhos, etc, vamos cantar: cante 

cantigas de roda, musica atuais de qualquer ritmo incentive a criança a produzir sons, fala e balbucios. 

Objetivo do dia: reconhecendo diversos ritmos e instrumentos musicais. 
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Semana: Possibilitar às crianças oportunidades de aprendizado do respeito a si mesmo e ao outro; 

* Trabalhar a autoestima nos alunos para que estes possam relacionar-se com o outro; 

* Estimular o respeito às regras sociais e de convivência com o outro 

Data da atividade: 01/12/21 – Vídeo Educativo – Mundo Bota -  Todo os Povos 

Link: https://youtu.be/1TuiHeNltbo 

Desenvolvimento: Assistir ao vídeo musical junto com a criança interagindo e mostrando a criança as 

diferentes culturas que existe no vídeo. 

 

Objetivo do dia: Reconhecendo a diversidade cultural de todos os povos. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1TuiHeNltbo
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Semana: Possibilitar às crianças oportunidades de aprendizado do respeito a si mesmo e ao outro; 

* Trabalhar a autoestima nos alunos para que estes possam relacionar-se com o outro; 

* Estimular o respeito às regras sociais e de convivência com o outro 

Data da atividade: 02/12/21 – Aprendendo e brincando. 

• Desenvolvimento: Vamos aprender através do brincar, estimule a criança e seguir regras de 

convivência na família, desde de pequenos são capazes de aprender. Estimule: 

• a guardar brinquedos,  

• a não   bater  

• Dizer por favor e obrigado. 

• Não gritar. 

• Cumprimentar cordialmente. 

• Pedir e esperar com paciência a vez de 
falar. 

• Tratar aqueles que estão à nossa volta 
como queremos ser tratados, isto é, 
com respeito e bondade. 

• Compartilhar com os demais. 

OBS:  utilize histórias, vídeos educativos, música e brincadeiras para tornar esse momento 
hprazeroso.                

Objetivo do dia: Possibilitar a criança o aprendizado através de conversar, história e brincadeiras. 
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Semana: Possibilitar às crianças oportunidades de aprendizado do respeito a si mesmo e ao outro; 

* Trabalhar a autoestima nos alunos para que estes possam relacionar-se com o outro; 

* Estimular o respeito às regras sociais e de convivência com o outro 

Data da atividade: 03/12/21 – Brincando no Espelho. EU SOU ASSIM. 

Desenvolvimento: coloque a criança em frente ao espelho e incentive ela falar suas características como 

cor dos olhos, cabelos, cor da pele, nomear partes do corpo etc. No final diga como ela é linda. Grave e 

mande essa atividade no grupo da turma. 

Objetivo do dia: incentivar a criança se valorizar e despertar o amor própria nelas.  

 

 

Dica cultural:  

 

https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637565001~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-

us%2F01%2F260%2F17%2F426302551%2F1847736402.mp4~hmac=d3891b3a8532a2f9a1637396a17131a0

82a294e06c3e793b56d455daec08000a/vimeo-prod-skyfire-std-

us/01/260/17/426302551/1847736402.mp4?filename=Pack3+-+R4-EI-D5+-+Cultura+Brasileira.mp4  

https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637565001~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F260%2F17%2F426302551%2F1847736402.mp4~hmac=d3891b3a8532a2f9a1637396a17131a082a294e06c3e793b56d455daec08000a/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/260/17/426302551/1847736402.mp4?filename=Pack3+-+R4-EI-D5+-+Cultura+Brasileira.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637565001~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F260%2F17%2F426302551%2F1847736402.mp4~hmac=d3891b3a8532a2f9a1637396a17131a082a294e06c3e793b56d455daec08000a/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/260/17/426302551/1847736402.mp4?filename=Pack3+-+R4-EI-D5+-+Cultura+Brasileira.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637565001~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F260%2F17%2F426302551%2F1847736402.mp4~hmac=d3891b3a8532a2f9a1637396a17131a082a294e06c3e793b56d455daec08000a/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/260/17/426302551/1847736402.mp4?filename=Pack3+-+R4-EI-D5+-+Cultura+Brasileira.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1637565001~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F260%2F17%2F426302551%2F1847736402.mp4~hmac=d3891b3a8532a2f9a1637396a17131a082a294e06c3e793b56d455daec08000a/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/260/17/426302551/1847736402.mp4?filename=Pack3+-+R4-EI-D5+-+Cultura+Brasileira.mp4

